
12.05.2020  (wtorek) 

1. „Kosi, kosi łapki” – zabawa paluszkowa. Kosi (palec mały ręki prawej dotyka kciuka 

ręki lewej), kosi (kciuk ręki prawej dotyka palca małego ręki lewej), łap – (serdeczny 

prawy dotyka kciuka lewego), -ki( prawy kciuk dotyka palca lewego serdecznego), 

poje- (środkowy prawy dotyka kciuka lewego), -dziem do (prawy kciuk dotyka palca 

środkowego lewego), bab- (wskazujący prawy dotyka kciuka lewego), -ki (kciuk 

prawy dotyka palca wskazującego lewego) itd., aż do końca wiersza. Całą sekwencję 

ruchów powtarzamy 3 razy. 

Ko/si, ko/si/łap/ki 

Poje/dziem do/bab/ki 

Bab/ka/da/ nam/se/ra 

A dzia/dek/ser/wat/ki 

 

Krecik- Rodzic czyta wiersz Bożeny Formy. 

  

Krecik 

Jestem sobie mały krecik, 

chcę by dzieci mnie poznały. 

Bardzo miękkie mam futerko, 

nim pokryty jestem cały. 

  

Najśmieszniejsze moje łapki, 

ciągle ziemię wypychają. 

Silne, płaskie, jak łopatki, 

zawsze w pracy pomagają. 

  

Swoim ryjkiem bardzo lubię 

korytarzy drążyć wiele. 

Spulchniać zbite bryły ziemi, 

wiercić  przejścia i tunele. 

  



Gdy na dworze silne mrozy, 

w miłej norce, wśród zapasów 

siedząc, marzę o przetrwaniu 

do wiosennych lepszych czasów. 

  

Dzieci odpowiadają na pytania: 

Jak wygląda kret? 

Gdzie żyje kret? 

Dzięki czemu może kopać korytarze? 

Do czego są porównane łapki kreta? 

Ile łap mają dwa krety? 

   

  

Dzieci przeliczają łapy dwóch kretów i odpowiadają, następnie układają zdanie: 

Kret ma cztery łapy. 

Dzieci analizują zdania, dzielą je na wyrazy i wyodrębniają wyraz łapa. 

 

2.  „Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł z wykorzystaniem KP 4.6. 

 Odwołujemy się do wyrazu „łapa” i wprowadzamy literę ł, Ł. 

 „Wyszukiwanie głoski ł” oraz „ Czy jest tu głoska ł” – analiza i synteza słuchowa wyrazów. 

 Wypowiadamy różne wyrazy, gdy dziecko usłyszy głoskę „ł”,  wykonują wcześniej ustalony 

ruch,. np.: podnoszą się lub siadają na miejsce (głoska w środku, nana końcu, na początku 

wyrazu). 

3. „Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 68; utrwalenie litery 

ł, Ł i ćwiczenia w czytaniu. 

 



4. „Ile kroków do domu” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia. Dajemy dziecku 

klocek, najlepiej to zrobić tam, gdzie jest trochę przestrzeni, by dziecko w nic 

nie uderzyło, dziecko turla klocek. Tak, gdzie ten się zatrzyma jest dom dziecka. 

Dziecko mierzy odległość za pomocą kroków. 

 

 

 

 


